
Informații actuale privind activitatea de muncă ca muncitor sezonier 
 
Ne bucurăm că doriți să lucrați la noi ca muncitor sezonier. 
 

Sănătatea dumneavoastră este tocmai acum foarte importantă pentru noi. Pentru a vă proteja și 
pentru a proteja pe toți cei care trăiesc și lucrează în fermă contra unei infectări cu Coronavirus 
trebuie de aceea să aveți în vedere următoarele: 
 

• Începeți călătoria numai dacă sunteți complet sănătos și dacă vă simțiți bine! 
De asemenea și în cazul a unei indispoziții ușoare, tuse ușoară sau unui guturai ușor nu este 
posibilă o călătorie de venire.  

• Aveți voie să veniți numai cu avionul.  

• Pentru zbor aveți nevoie de următoarele documente: 
o Cartea de Identitate valabilă a dumneavoastră, respectiv pașaportul dumneavostră 

valabil 
o Biletul de avion al dumneavoaastră și 
o Contractul de muncă anexat. 

• Nu aduceți cu dumneavoastră în Germania produse alimentare de origine animală, de ex. 
cârnați proaspeți sau slănină! 

• Când sosiți pe aeroportul din Germania se va verifica dacă sunteți sănătos (de ex. măsurarea 
temperaturii corpului).  

• Veți fi preluat de pe aeroportul din Germania de noi (domnul/doamna 
____________________).  

• În primele 14 zile, dumneavoastră și ceilați noi-veniți veți locui și lucra separat de ceilați 
muncitori. În această perioadă nu aveți voie, din păcate, să părăsiți terenul întreprinderii, 
respectiv locația de cazare a dumneavoastră, în timpul liber al dumneavoastră. Noi vom 
efectua cumpărăturile pentru dumneavoastră. 

• Repartizarea angajaților în cadrul întreprinderii se realizează în echipe stabilite fix, care 
lucrează și locuiesc împreună.  

• Pe terenul fermei sunt valabile, pentru protecția dumneavoastră, și alte prevederi de igienă, 
de ex. pentru utilizarea bucătăriei și băii, pentru spălarea rufelor și curățarea veselei și la 
muncă. În această privință vă vom informa mai amănunțit după sosirea dumneavoastră. 

• Chiar și acum precum și la călătoria dumneavoastră de venire trebuie să aveți în vedere, 
pentru protecția dumneavoastră, indicațiile anexate privind protecția contra infecțiilor.  

• Vă rugăm să cițiți totul cu atenție. Dacă nu înțelegeți ceva, atunci vă rugăm să ne întrebați pe 
noi sau pe domnul/doamna     . 

•              
 
Vă rugăm să respectați aceste preindicații și să atrageți atenția și colegilor dumneavoastră, cu 
care dumneavoastră locuiți și lucrați, asupra importanței mari a acestor măsuri. 
Prin aceasta dumneavoastră contribuiți la faptul că dumneavoastră rămâneți sănătos și la 
împiedicarea răspândirii Coronavirusului. 
 

Vă mulțumim foarte mult!  



Vă rugăm să expediați înapoi către 
 
     
     
     
 
 
 
Date importante 
 
Pentru a corela călătoria dumneavoastră de vinere cu autoritățile germane, avem nevoie de la 
dumneavoastră de următoarele date (vă rugăm să completați bine lizibil cu litere de tipar): 
 
Numele            
 
Prenumele       
 
Adresa         

(strada, numărul casei)  
 
        

(Cod Poștal, localitatea de domiciliere) 
 

Data nașterii       
           

Locul nașterii       
 
Cetățenia         
 
Numărul Cărții de Identitate sau pașaportului de călătorie      
 
 
Aceste date trebuie să le transmitem prin portalul online 
(https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/) către autoritățile germane. Pentru aceasta avem 
nevoie de consimțământul dumneavoastră: 
 
▢  Sunt de acord ca angajatorul meu/angajatoarea mea, domnul/doamna/întreprinderea  

   _____   să trimită datele cu caracter personal susmenționate precum și datele de 
zbor ale mele, pentru perfectarea formalităților necesare pentru călătoria în Germania, către 
organele competente.  
Acordul este valabil și pentru o perfectare a formalităților în cazul călătoriei de plecare 
ulterioare, a mea.  

 
 
             
Locul, data       Semnătura 
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